
İşle İlgili Hastalıklar 



Amaç 

 

Çalışma yaşamında 

işle ilgili hastalıkların  

önemi hakkında bilgi sahibi olmak. 

 



Öğrenim hedefleri 

 İşle ilgili hastalıkların tanımı  

 ve meslek hastalıklarından farklılıkları, 

 İşle ilgili hastalıklarda neden-sonuç ilişkisinin 

değerlendirilmesi, 

 İşle ilgili hastalıklarda sağlık gözetiminde hekimin görevleri 

hakkında bilgi sahibi olmak. 
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İşle ilgili hastalıklar 

 Kas iskelet sistemi hastalıkları, 

 Koroner kalp hastalıkları, 

 Kronik solunum sistemi hastalıkları, 

 Hipertansiyon, 

 Kardiyomiyopati, 

 İşe bağlı anksiyete, 

 … 



İşle ilgili hastalıklar 

 

 İşle ilgili hastalıklarda çalışma ortamından kaynaklanan etkenler 

bu hastalıkların ortaya çıkmasını kolaylaştırabilir, 

 Var olan hastalığın gelişmesini hızlandırabilir, 



İşle ilgili hastalıklar 

 

 Etiyolojilerinde birden fazla sayıda faktörün bulunduğu bu 

hastalıkların meydana gelmesinde mesleksel faktörlerin de rolü 

olduğu için bu hastalıklara işle ilgili hastalık (work-related 

disease) adı verilmektedir. 



Meslek Hastalıkları 

 

Etmen    Hastalık 

 

 

 

 

 İşle İlgili Hastalık: 

 

– işle ilgili etmenler artırıcı rol oynar 

astım - izosiyanatlar, lateks...  

koroner kh - CO, vardiya, ısı… 

RA, osteoartroz - ağır yük 

                   

zorunlu nedensellik-illiyet bağı 



Kronik bronşit; 

 

 Risk faktörleri; 

 Sigara, 

 Hava kirliliği, 

 Toz maruziyeti, 

 Genetik yatkınlık-(α-1-antitripsin eksikliği) 
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İşle ilgili hastalıkların başlıca özellikleri; 

 Meslek hastalıklarında etken-hastalık ilişkisi olmazsa 

olmazdır. Yani etken hastalığın sebebidir ve işyerindedir. (+ 

temporal ilişki). 

 Oysa işle ilgili hastalıklarda hastalık etkeninin işyerinde 

olması zorunlu değildir. Ancak işyerindeki etkenler bu 

hastalıkların ortaya çıkmasını ve gelişmesini çabuklaştırır ve 

hızlandırır. 

 



İşle ilgili hastalıkların başlıca özellikleri; 

 Meslek hastalıkları işyerindeki etkenle doğrudan 

karşılaşanlarda özellikle görülür. Nadiren ev halkında ve 

işyeri yakınında yaşayan-çalışanlarda görülür. 

 Oysa işle ilgili hastalıklar işçiler kadar genel toplumda da 

görülürler. 



İşle ilgili hastalıkların başlıca özellikleri; 

 İşle ilgili hastalıklar  meslek hastalıklarına göre daha sık 

görülürler. 



İşyerindeki; 

Tozlar, 

Kimyasal, 

Fiziksel, 

Biyolojik, 

Psikososyal faktörler 

Meslek Hastalıkları 
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Psikososyal faktörler 

Kişisel ve diğer çevresel 

faktörler 

İşle İlgili 
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İşle ilgili kardiyak sorunlar ve korunma 

 KAH (Koroner Arter Hastalıkları) 

 Majör risk faktörleri (erkek cinsiyet, ileri yaş, aile öyküsü, 

hipertansiyon, diyabet, kolesterol paneli bozuklukları, obezite, 

sigara içimi, fiziksel aktivite yetersizliği) 

 Fiziksel (iyonizan radyasyon, elektromanyetik radyasyon, 

gürültü) 

 Kimyasal (ağır metaller, toksik kimyasallar ve gazlar) 

 Biyolojik (bakteri, virüs ve mantarlar) 

 Sosyo-kültürel –(Psikososyal) (sosyoekonomik düzey, kültür ve 

alışkanlıklar, stres… 

 



Gürültü 

 Özellikle gece saatlerinde trafik ve havaalanı gürültüsüne 

uzun süre maruz kalanların hipertansiyon açısından artmış 

risk oluşturduğu saptanmıştır. 

 

 

 Gürültüden kronik etkilenişin MI riskinin artışı ile ilişkili 

olduğu saptanmıştır. 



Sıcak hava dalgaları 

 

 

 Geniş çaplı ekolojik bir çalışmada (3 Avrupa ülkesinde) 

kardiyovasküler hastalık nedenli ölümlerin sıcak hava 

dalgalarının olduğu günlerde yüksek oranda olduğu 

gösterilmiştir. 



Toksik Maddeler ve kardiyovasküler sistem üzerine etkileri 

Toksik madde Vücuda giriş yolu ve kaynağı Kardiyovasküler etkisi 

Arsenik Besin ve su, deniz ürünleri, pestisit, pigment, 

pas giderici, boya, elektro kaplama, maden 

eritme işlemleri, yarı iletken madde üretimi 

Kardiyak aritmi, miyokardiyal 

hasar, kardiyomiyopati, periferal 

arteriyal oklüzyon “black foot 

disease” 

Arsin (Arsenik 

hidrit) 

Arseniğin gaz formu- solunum yoluyla alınır Hemoliz ve dolaylı cvs etki, 

miyokardiyal hasar, EKG 

anormallikleri (V2-V5 arası 

derivasyonlarda t dalgası 

genişlemeleri) 

Antimon Parazitoz tedavisinde kullanılan ilaçlar antimon 

içerirler. Maden işçileri de antimona maruz 

kalırlar. 

Miyokardiyal injuri, 

kardiyomiyopati, EKG 

anormallikleri 

Kadmiyum Ortam havasından solunumla alınırlar, besin ve 

su  (tahıl, taze sebze, et-balık) kanalizasyon 

KAH’ a bağlı mortalite artışı, 

HT, 

Periferal arteriyal oklüzyon 



Toksik Maddeler ve kardiyovasküler sistem üzerine etkileri 

Toksik madde Vücuda giriş yolu ve kaynağı Kardiyovasküler etkisi 

Karbonmonoksit Ev ve çevre ortamında yanma işleminin 

olduğu her yerde, metalürji, petrol 

ürünlerinin sentezi, metal karbonil üretimi 

KAH, miyokardiyal asfiksi, akut 

MI, anjinaaritmi, ve ani ölümler, 

arteriyoskleroz 

Karbondisülfit 

(CS2) 

Visköz ipek üretimi, lastik, tutkal, elektro 

kaplama sanayi, boya, tekstil ve vernik üretimi 

ve kullanımı 

KAH, 

HT 

Kobalt Aşırı alkol tüketimi, gıdalarla alım ve kobalt 

içeren ilaç kullanımı 

Kardiyomiyopati 

Miyokardiyal hasar 

Florokarbonlar Solunum Akut aritmi ve ani ölüm 

Kurşun Solunum, sindirim ve deri yoluyla, 

Döküm, lehim, mermi, insektisit, kurşun bazlı 

boya, seramik, maden saflaştırma, araç 

egzozları, içecek kutuları, tahıl, taze sebze, et, 

balık 

Kardiyomiyopati, 

Miyokardiyal hasar, 

HT, 

KAH(?) 

Periferal arterial oklüzyon 



Toksik Maddeler ve kardiyovasküler sistem üzerine etkileri 

Toksik madde Vücuda giriş yolu ve kaynağı Kardiyovasküler etkisi 

Metilen klorür Vücutta CO e metabolize olur, 

Sentetik deri sanayinde solvent olarak, 

Polistiren köpük üretiminde soğutucu olarak, 

lokal anestezik olarak, gres yağı ve resin 

ekstreleri 

Akut MI, 

Anjina aritmi ve ani ölümler, 

Arteriyoskleroz, 

Ca ve Mg’un sülfat 

ve karbonat tuzları 

eksikliği 

Yumuşak su içimi Kardiyovasküler hastalıktan 

ölüm riskinde artış 

Selenyum eksikliği Gıda ve içme suyu ile, toprakta doğal olarak 

bulunur, antioksidan 

Kardiyomiyopati 

Hava kirliliği 

(SO2, NO2, CO) 

Dış ortam hava kirliliği oluşturan (ısınma, 

sanayi, egzoz) her türlü kirletici, solunumla 

alınır 

KAH, 

Kardiyovasküler hastalıktan 

ölüm riskinde artış, 

Hastaneye başvuru sıklığında 

artış 



Toksik Maddeler ve kardiyovasküler sistem üzerine etkileri 

Toksik madde Vücuda giriş yolu ve kaynağı Kardiyovasküler etkisi 

Hidrokarbon ve 

solventler 

Boya, tekstil, mobilya sanayinde solunumla 

alınırlar 

Kardiyak aritmi, 

Fatal disritmi 

Organofosfat ve 

karbamat 

insektisitler 

Tarım sektörü, pestisit üretimi ve uygulaması, 

et, balık, kümes hayvanları ve süt ürünleri ile 

alınırlar 

Kardiyak aritmi 

Siyanid Madencilik, mesleki etkilenim Miyokardiyal asfiksi, Akut MI 

Hidrojen sülfit Çöp, kanalizasyon ve kuyu işçileri Miyokardiyal asfiksi, Akut MI 

Organik nitratlar Gübre, içme ve kullanma suları, gıdalar Nonateromatöz iskemik kalp 

hastalığı 

Cıva Maden işçilerinde 2,3,7,8 tetraklordibenzen-p 

dioksin etkilenimi 

Kardiyovasküler hastalık 

sıklığının artışı,  

Dilate kardiyomiyopati 



KAH 

 Karbondisülfür (CS2),  

 Nitrat esterleri,  

 Karbonmonoksit,  

 Metilklorür,  

 Pasif sigara içimi, 

 Organik yanma ürünleri, 

 Hava kirliliği, 

 Arsenik, 

 Fiziksel (termal), 

 Psikososyal stres, 

 İş yükü MI riskini artırıyor 

(İsveç) 

 Gece çalışması 

 … 

 



HT 

 İş stresi, 

 Gürültü, 

 Kurşun 

 Karbondisülfür, 

 Alışkanlıklar, 

 Kişilik özellikleri, 

 Tuz alımı, 

 Diyet alışkanlıkları, 

 Fiziksel aktivite düzeyi, 

 Sigara içimi 

 



Kardiyomiyopati 

 Kobalt (çevresel)-(1960 larda bira köpüğü stabilizatörü 

olarak kullanılmış ve kmp ye yol açtığı gösterilmiş). Çalışma 

ortamında karşılaşılan kobalt düzeyi bu kadar etkili değil, 

 Kurşun 

 Antimon (?) 

 Karbandisülfür CS2 (?) 



EKG Anormallikleri 

 EKG değişiklikleri kardiyovasküler bir hastalığın spesifik bulgusu olabileceği gibi non 

spesifik değişiklikler de saptanabilir. 

 Solvent maruziyeti, erken prematüre kontraksiyonlara neden 

olabilir. 

 Karbondisülfür CS2, KAH a ilişkin EKG bulguları, 

 Yüksek dozda arsenik etkilenimi, hemolitik etkiler yanında 

miyokard hasarı ve akut zehirlenmede V2-V5 arasındaki 

derivasyonlarda T dalgası genişlemesinin aylarca düzelmediği 

gösterilmiştir. 

  Antimon etkileniminde, T dalgası değişiklikleri, QT aralığında 

uzama geçicidir. Maruziyet sona erince düzelir. 



İşle ilgili solunum sistemi hastalıkları 

 DSÖ-kronik balgam oluşumu, dinlenme ve eforda çoğalan nefes 

darlığının tipik olduğunu bildirmiştir. 

 Kronik bronşit, bronşial astım ve amfizem 

 Sigara,  

 Hava kirliliği, 

 Ailesel ve genetik faktörler (α1antitripsin ek), 

 Çocuklukta geçirilen solunum hastalıkları, 

 Çalışma koşulları 

 … 

 

 



İşle ilgili solunum sistemi hastalıkları 

 Kronik bronşit prevalansı, 

 Özellikle kömür ve diğer maden işçilerinde, 

 Demir çelik işçilerinde, 

 Fırıncılarda, 

 Çiftçilerde, 

 Pamuklu tekstil işçilerinde yüksektir. 

 Gelişmekte olan ve tekstil sanayinin yaygın olduğu ülkelerde 

bitkisel tozlara maruziyet sonucu bütün toplumda kronik 

bronşit prevalansı yüksek olarak bulunmuştur. 

 



İşle ilgili kas iskelet sistemi hastalıkları 

 17. yüzyılda Ramazzini, kas iskelet hastalıklarını sert ve 
irregüler hareketlerin ve doğal olmayan postürde çalışmanın 
artırdığını söylemiştir. 

 19 yüzyıl sonlarında özellikle sağ elde meydana gelen güç 
kaybının bazı mesleklerle (ayakkabı yapımı, süt dağıtımı) 
ilişkili olduğu rapor edilmiştir. 

 20 yüzyılda ABD ve bazı gelişmiş Avrupa ülkelerinde 
“birikimsel travma hastalıkları” (Cumulative Trauma 
Disorders-CTDs) ya da “işle ilgili kas iskelet hastalıkları” 
(Work Related Musculosketal Disorders-WMDs) nın 
sayısında artış gözlenmiştir. 



İşle ilgili kas iskelet sistemi hastalıkları 

 ABD’de 1986-92 arasında üst ekstremite kas iskelet 

hastalıklarının 3 kat arttığı saptanmış, 

 1989’da 8300 işçide yapılan bir çalışmada işçilerin % 

33’ünün sırt ağrısı nedeniyle tazminat talep ettiği 

bildirilmiştir. 



İşle ilgili kas iskelet sistemi hastalıkları 
 İş ortamı-işin yapılış şekli; 

 Düşük sıcaklık, 

 Basınç,  

 Yüksek güç uygulanması, 

 Mekanik stres, 

 İş temposu, 

 Postür, 

 Hareketin şiddeti, 

 Vibrasyon, 

 … 

 Kişisel faktörler; 
 Yaş, 

 Cinsiyet, 

 Şişmanlık, 

 Travma ya da hastalık hikayesi, 

 Vitamin eksikliği 

 Sigara (?) 



Hastalık Vücut hareketi Tipik işler veya Meslekler 

Karpal tünel 

sendromu 

Tekrarlayan el bileğinin öne-arkaya bükülmesi, 

hızlı bilek çevirme hareketi, eli bilekten sağa-

sola yatırma hareketi, parmakla baskı 

uygulama, tutma hareketi 

Parlatma, cilalama, bileme, törpüleme, 

çekiçle dövme, montaj işleri, daktilo 

yazma, el yıkama ve fırçalama, ev işleri, 

halıcılık, kasaplık, müzisyenlik, aşçılık, 

veznedarlık, cerrahlık 

Epikondilit, 

tenisçi 

dirseği 

Dirsek bükülmüşken el bileğinin dışa 

döndürülmesi, el bileğinin güçlü tarzda arkaya 

bükülmesi, silkme tarzında atma ya da çarpma 

hareketleri, önkol dışa çevrilmişken el 

bileğinin güçlü olarak arkaya bükülmesi 

Vidalama, küçük parçaların montajı, 

çekiçle dövme, et kesme, tenis ve 

bovling oyunculuğu, müzisyenlik 

Boyun 

gerilim 

sendromu 

Boyun-omuz-kolun uzun süreli statik duruşu, 

omuzda ya da elde uzun süreli yükler 

taşınması  

Bant montajı, küçük parça montajı, 

paketleme elde ya da omuz üstünde yük 

taşıma 

Pronotor 

teres 

sendromu 

Ön kolun hızla dışa çevrilmesi, güçlü olarak 

dışa çevrilmesi, el bileğinin öne bükülmesi ile 

beraber ön kolun dışa çevrilmesi 

Parlatma, cilalama, törpüleme, bileme 

işleri 



Hastalık Vücut hareketi Tipik işler veya Meslekler 

Radyal tünel 

sendromu 

Ön kolun içe ya da dışa doğru çevrilmesi ile 

birlikte el bileğinin tekrarlı olarak öne 

bükülmesi  

El aletleri kullanımı 

Rotator kaf 

sendromu, 

omuz 

kirişleri 

yangısı 

Kol gerilmiş, dirsekten 600 den fazla 

bükülmüşken, omuzdan kaldırma ve çekme 

hareketi, sürekli dirsekten kaldırma, omuz 

hizası yukarısında elle yapılan işler, omuzda 

taşıma, fırlatma hareketi 

Zımba pres operatörleri, baş hizasının 

üzerinde yapılan montaj, kaynak, boya, 

araba tamiri gibi işler, bant montajı, 

paketleme, yükleme, erişme hareketi, 

kaldırma işi 

Bilekte kiriş 

yangısı 

Bileğin güçlü olarak öne ya da arkaya 

bükülmesi, güçlü olarak dışa yatırılması 

Zımba, pres operatörleri, montaj işleri, 

perçin, telgraf ve pense kullanıcısı 

De Quarvain  

Hastalığı 

El bileği hareketleri, parmaklarla güç 

uygulayarak el bileğinin öne-arkaya 

bükülmesi, el bileğinin hızlı döndürülmesi 

Parlatma, cilalama, törpüleme, bileme, 

zımba, pres operatörleri, cerrahlar, 

kasaplar, pense kullanımı, testere 

kullanımı, elle kavranılıp döndürülerek 

kontrol edilen araçlar (motosiklet), 

vidayı yatağına yerleştirme işi, elle 

burma işi 



Hastalık Vücut hareketi Tipik işler veya Meslekler 

Tetik parmak Parmakların tekrarlayan bükülmesi, el 

ayasının aşırı gerilmesi hareketi 

Tetik parmağıyla yapılan işler, elin fazla 

açılmasını gerektiren aletlerin kullanımı 

Guyon tünel 

sendromu, 

Ulnar sinir 

tuzağı 

El bileğinin uzun süreli öne ya da arkaya 

bükülmesi, hipotenar tepeye baskı, ulnar 

ayrığa baskı 

Halıcılık, pense kullanımı, çekiçle 

dövme, müzisyenlik, askerlik 

Raynoud 

sendromu, ölü 

parmak-beyaz 

parmak 

sendromu 

Titreşimli aletleri tutmak, kan akımını 

engelleyen el aletleri ile çalışmak 

Motorlu testere, tepkili çekiç, titreşimli 

araçların kullanımı, törpüleme, boya 

kazıma, ele küçük gelen araçların 

kullanımı, soğuk ortamda çalışma 



Stres Reaksiyonları 

 Fiziksel sonuçlar; akıl sağlığı, kalp, dolaşım, solunum, sindirim, 

kas iskelet ve bağışıklık sistemlerini de etkilediği; bu etkilerin 

hormonal sistemin etkilenmesine bağlı olarak ortaya çıktığı 

düşünülmektedir. 

 Davranışsal sonuçlar; madde bağımlılığı (sigara, çay, kahve, 

gıda, alkol, uyuşturucu vb.); uyku bozuklukları, absenteizm. 



Stres Reaksiyonları 

Akıl sağlığı;  

 İşçide zevk almama,  

 İlgi ve istek azalması, 

 Çökkünlük gibi kısa süreli duygulanım ve duygudurum 
değişikliklerine yol açabilir.  

 Bunlara sıklıkla etkin sorun çözme davranışları ya da geçici 
çözüm üretmeye yönelik aşırı hareketlilik veya durgunluk, 
sıkıntıyı bedene yönlendirme gibi (psikosomatik) 
yakınmalar eşlik eder.  

 Çevresel risk etmenleri süreklileşirse bu değişiklikler 
kalıcılaşır ve giderek tükenme, psikoz veya depresyon gibi 
kalıcı bozukluklara dönüşebilir. 



Stres Reaksiyonları 

 Kas-iskelet sistemi bozuklukları; 

 İş stresi ile boyun, omuz, kol ve sırt kaslarında ve eklemlerinde 

ortaya çıkan yakınmalar arasında ilişki olduğu gösterilmiştir. 

 Alışılagelmiş monoton işlerdeki semptomlar dikkat isteyen 

işlerden daha fazla olabilir. 

 Bağışıklık sistemi: 

 İş stresi bağışıklık sistemini zayıflatır ve kişinin bulaşıcı 

hastalıklara karşı direncini azaltır 



Stres Reaksiyonları 

 Davranışsal Sonuçlar; 

 Sigara, çay, kahve, alkol tüketimi ve madde bağımlılığı stresli 

işlerde, stresle başa çıkma yöntemi olarak artmakta ve 

yaygınlaşmaktadır. Ancak stres azaltıcı etki kısa erimli olmakta ve 

bu etki hızla ortadan kalkmaktadır. 

  Kafein yoğun çalışma etkinliğinde dayanıklılığı kısa süreli olarak 

artırmakla birlikte, bu dönemi aşırı yorulmaya bağlı tükenme 

izler. 



Stres Reaksiyonları 

 Davranışsal Sonuçlar; 

 Uyku bozuklukları: En yaygın olanı uykusuzluktur. Stres en 
önemli geçici uykusuzluk nedenlerinden biridir. Uykuya 
geç dalma, kısa sürelerle uyanma, uykunun toplam 
süresinde kısalma, kalitesiz uyku diğer uyku 
bozukluklarıdır. İş stresi ve vardiya ile ilişkisi 
gösterilmiştir. 

 Absenteizm: Yapılan araştırmalarda  (işten kalma) ile iş 
stresi arasında doğrudan ilişki gösterilememiştir. Hatta 
işten kalmaya yol açan stresin iş değil, iş dışı stres  
olduğunu gösteren çalışmalar vardır. 



İş ile ilgili akıl hastalıkları 

 

 ZEHİRLİ MADDE MARUZİYETİNE BAĞLI PSİŞİK BOZUKLUKLAR:  

 

 Kurşun buharları, karbonmonoksit, klorlu çözücüler, iyonizan 
ışınlar, yükseklik, derinlik, bakteri ve virüsler gibi etmenlerin 
yol açtığı akut ya da kronik ansefalopatiler genellikle geri 
döner. Bulgular; konfüzyon, dikkat, konsantrasyon, bellek ve 
yönelim bozuklukları, perseküsyon deliryumu ile işitsel, bazen 
de görsel varsanılarla giden “bouffées délirantes” olarak 
adlandırılan tablodur. 

  

 Cıva, karbon disülfid, toluen, arsenik, kurşun gibi kimyasalların 
psikoza yol açtığı bilinmektedir.  



İş ile ilgili akıl hastalıkları 

 

 SÜRE İLE SINIRLI, TEKRARLAYICI İŞİN YOL AÇTIĞI NEVROZLAR:  

 

 Telefon santralinde, yazı, hesap makinesi ve bilgisayarla 
çalışanlarda tanımlanmış olan “iş nevrozları”, asteni, uyuma 
ve uyanma güçlüğü ve kalitesiz uyku biçiminde ortaya  
çıkan uyku bozuklukları, irritabilite ile ortaya çıkan mizaç 
bozuklukları, ansefalopatiler,  sık spontan düşük ile 
sonuçlanan “genel yaygın sinirsel yorgunluk sendromu” ve 
işe bağlı ama iş dışında ve istem dışı olarak ortaya çıkan 
davranışsal veya sözel stereotipilerle belirginleşen “mesleki 
lapsuslar” olarak kümelenebilir. 



İş ile ilgili akıl hastalıkları 

 

 DOYUMSUZLUK:  

 

 Doyumsuzluk kişinin tarihsel geçmişi, tıbbi-psikiyatrik 

öyküsü ve yapısı ile bağlantılı olarak, perseküsyon 

sendromu ile birlikte gelişen  bir nevrotik yetmezlik ya 

da psikotik atak süreci biçiminde de ortaya çıkabilir. 

Ancak, işten kaynaklanan baskıların bu gelişmeye yaptığı 

katkının belirlenmesi güçtür. 



İş ile ilgili akıl hastalıkları 

 

 TATİL, EMEKLİLİK VE İŞSİZLİK PSİKOPATOLOJİSİ:  

 

 Aşırı yoğun iş temposunda çalışan bir işçinin olağan psişik 
işleyişine kavuşması için günlerce, haftalarca dinlenmesi 
gerekir.  

 

 Pek çok doyumsuzluk ve psikosomatik bozukluk dinlenme 
dönemlerinde ve tatillerde açığa çıkar.  

  

 Aynı durum, etkin yaşam dışında işsizlik ve emeklilik 
dönemlerinde de yaşanır.  



İş ile ilgili akıl hastalıkları 

 

 DEPRESYON:  

 İşin sürdürülebilmesi için isteğin bastırılması ve sıkıntıya direnilmesi 
sıklıkla depresyona yol açar. 

 “Ben”in değersizleşmesi, toplumsal ilişkilerden ve çoğu etkinlikten 
zevk almama akut depresyon öncesi durumu tanımlayan, tıbbi 
muayene, ilaç kullanımını gerektiren ve işten kalmaya yol açan 
bulgulardır. 

 On işçiden ikisi tüm yaşamları boyunca bir depresif dönem ile karşı 
karşıya kalacak ve her on işçiden birisi ise işten ayrı kalmasına neden 
olacak düzeyde ciddi klinik bir depresif epizod yaşayacaktır.  

 

     



İş ile ilgili akıl hastalıkları 

 

 ESANSİYEL DEPRESYON VE SOMATİK HASTALIKLAR:  

 Biyolojik düzen bozukluklarıyla başlayan ve kimi zaman ölümle 
de sonuçlanabilen hastalıklarla ve komplikasyonlarla ilerleyen bir 
sürecin başlangıcıdır.  

 Somatik hastalıklar ise; organik etyolojisi gösterilemeyen, uzun 
süreli bedensel yakınmalarla seyreden hastalıklardır. Bir başka 
deyişle; ruhsal olan rahatsızlığın bedensel yoldan ifade 
edilmesidir. {Fibromiyalji S., Kronik Yorgunluk S., Çok sayıda 
kimyasal duyarlılık, Fonksiyonel Barsak S. (İrritabl kolon, 
Gastro-özefageal reflü, Non-ülser dispepsi), Non-kardiyak göğüs 
ağrısı, Üretral S., Pelvik ağrı}  

     



İş ile ilgili akıl hastalıkları 

 

 İŞE BAĞLI ANKSİYETE:  

 İşi üzerinde denetimi olmayan ve aşırı psikolojik baskı 
altında kalan işçiler anksiyete bozukluklarıyla karşı karşıya 
kalırlar. 

 Anlamsız korkular, takıntılar, panik ataklar, rahatsızlık 
duygusu, aşırı yorgunluk hali, konsantrasyon azalması, kas 
gerginlikleri, uyku bozuklukları anksiyete yakınmalarıdır. 
Pek çok ülkede bu yakınmalar ayıp sayıldığı ya da işçinin 
damgalanmasına yol açtığı için dile getirilemez ya da daha 
kabul edilebilir bedensel belirtiler ile dışa vurulur.   
  



İş ile ilgili akıl hastalıkları 

 

 TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU:  

 Kişinin gündelik yaşamı için olağan dışı sayılan, kişiyi ezen 
beklenmedik ve genellikle yaşamı tehdit eden bir 
yaralanmayla ya da ölümle sonuçlanmış, sıklıkla şiddet de 
içeren ve kişide korku, dehşet ve çaresizlik yaratan bir olay 
(iş kazası, saldırı vb.) yaşadığında ya da o olaya tanık 
olduğunda veya bu olay sonrasında, donup kalma, 
psikolojik ve sosyal geri çekilme, başta öfke atakları olmak 
üzere duyguları denetleme güçlüğü ve yaşanan olayı veya 
durumu yeniden yaşama bulgularıyla ortaya çıkan 
bozukluklardır.      



İş ile ilgili akıl hastalıkları 

 

 STRESE BAĞLI TÜKENMİŞLİK SENDROMU:  

 Çalışma temposu ve iş yükü çalışanın var olan kapasitesini 
aştığı durumlarda, bu koşullara bir süre dayanabilen işçi, 
bir süre sonra tükenir. İşçinin çalışma güdüsü azalır, aşırı 
yorgunluk, sindirim sistemi yakınmaları, kas ve eklem 
ağrıları, baş ağrısı, çeşitli deri yakınmaları, açıklanamayan 
kalp-dolaşım sistemi yakınmaları, uyku bozuklukları, çabuk 
sinirlenme, cinsel işlev bozuklukları, özgüvensizlik, 
toplumdan geri çekilme süreci depresyonla sonuçlanır. 
Kişilik özellikleri, aile içi sorunlar gibi dış özellikler süreci 
hızlandırır.  



İş ile ilgili akıl hastalıkları 

 

 KAROSHİ-AŞIRI ÇALIŞMAYA BAĞLI ÖLÜM:  

  

 Bu olgularda ölüm nedeni beyin veya kalp damarlarından 

birinde kanamaya yol açan dolaşım sistemi sorunlarıdır. 

Genelde bu nedenle ölenlerin işinin çok ağır olduğu, 

sosyal desteğin zayıf olduğu, işini seven, işine bağlı, 

dinlenme sürelerini bile kullanmayan hatta sağlık 

muayenesi bile yaptırmayan kişiler olduğu anlaşılmıştır.  



İş ile ilgili akıl hastalıkları 

 

 

 İŞE BAĞLI PSİKOZLAR:  

 

 Psikozların toplumda görülme sıklığı % 1’ den daha 
azdır. Sağlıklı işçi etkisi göz önüne alındığında 
çalışanlarda bu oranın daha da düşmesi beklenir. 
Gündelik yaşam etkinliklerini ve çalışmayı engelleyen bir 
akıl hastalığıdır.  

 Tedavi sonrası işe dönüş önemli bir sorundur. 


